4002
.1
.4
.3
.2

4012 4010
http://www.miqpm.com

7102 2 72

7102 0 01

املقدمة:

3

رصد خاص ( الئحة السلوك البرملاني )

4

مخالفات املجلس

8

الغياب والحضور

10

الاداء التشريعي

72

تصنيف القوانين

78

الحركات غير التشريعية

10

عمل اللجان

40

الدور الرقابي

42

عدد الفقرات املنفذة وغير املنفذة

48

4

املقدمة
يستكمل فريق املرصد عمله بمراقبة الدورة الانتخابية الثالثة ( )4102 -4102بإصدار التقرير
الفصلي الثاني للسنة التشريعية الثالثة للمدة من  4102/0/01الى  ، 4102/2/42ويتضمن أداء
مجلس النواب التشريعي والرقابي لسبع وثالثون جلسة ،فضال عن عمل اللجان الدائمة ودورها في
أنجاز مقترحات ومشاريع القوانين وأحالتها الى هيئة الرئاسة إلدراجها في جداول أعمال املجلس،
كما يتضمن أداء املجلس املنصوص عليه في املادة  10من الدستور العراقي وكذلك املنصوص
عليه في نظامه الداخلي.
إن فريق عمل املرصد يؤكد حرصه الشديد على تحري الدقة والحيادية في مخرجاته ،عبر اعتماده
برنامج إدخال الكتروني خاص ،لتالفي نسبة ألاخطاء التي تقع في حال إلادخال اليدوي أو في حال
تفريغ البيانات ،وكذا بالنسبة للمخططات البيانية.
أنشأ املرصد قاعدة بياناته الخاصة بناء على املعطيات التي يقدمها:
-0

الراصدون الذين تم تدريبهم في مؤسسة مدارك.

-4

الدائرة البرملانية.

-3

الدائرة إلاعالمية في مجلس النواب.

-2

املوقع الالكتروني للمجلس.

-2

الاتصال املباشر مع لجان املجلس.

-1

وسائل إلاعالم.

لقد اعتمد التقرير في بعض بياناته على التراكم في أداء املجلس بناء على قاعدة البيانات التي تم
إنشائها خصيصا للمرصد بغية القياس الدقيق وإظهار الفروق في ألاداء بين كل شهر على حده
وبين كل فصل تشريعي على حده.
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رصد خاص ( الئحة السلوك البرملاني )
سجل فريق املرصد النيابي العديد من املالحظات اثناء حضوره جلسات املجلس يجد من
الضرورة الاطالع عليها من قبل رئاسة املجلس والاعضاء فضال عن الراي العام نلخص الابرز
منها في ادناه:
 – 0تتكرر حالة تواجد عدد غير قليل من النواب في كافتريا املجلس ومع ذلك ال يدخلون القاعة
املخصصة للجلسات ،الامر الذي استدعى رئيس املجلس في احدى الجلسات إلى قرع جرس بدأ
الجلسة الكثر من مرة من دون جدوى ،ما اضطره إلى الذهاب بنفسه للكافتريا لحث النواب على
حضور الجلسة بغية اكمال النصاب والتصويت على بعض مشاريع القوانين املعروضة في
الجلسة.
 -4تكرر أيضا تأخر العديد من النواب عن حضور الجلسات في وقتها املحدد واملعلن مما يضطر
هيئة الرئاسة الى تاجيل بدأ الجلسات ملدة نصف ساعة الكمال النصاب القانوني.
 -3سجل فريق املرصد تكرار مغادرة العديد من النواب قاعة الجلسات بعد تثبيت حضورهم
بنصف ساعة على انعقاد الجلسة ،مما يؤدي الى ارباك عمل الجلسة وعدم اكتمال النصاب.
 -4لم تستعمل رئاسة املجلس النظام الالكتروني في احتساب عدد الحاضرين واملصوتين اثناء
انعقاد الجلسات مما ادى إلى إلارباك في سير الجلسات اذ يتم حساب الحاضرين او عدد املصوتين
يدويا وهذا العمل يأخذ الكثير من وقت الجلسة فضال عن ان هذه العملية تتكرر بعدد مرات
التصويت التي تحدث في الجلسة الواحدة
 -5ان العد اليدوي عرضة للشك من النواب انفسهم وقد شهدت بعض الجلسات تشكيكات عدد
من النواب بدقة العدد التي تجري للمصوتين مع أو ضد تشريع قانون ما ،مما يضطر رئيس
الجلسة إلى إعادة عملية العد اليدوي لعدد املصوتين من جديد .ألامر الذي يولد انطباعا بأن
تكون بعض عمليات تمرير القوانين او عدم تمريرها ناتجة عن عمليات عد غير دقيقة.
 -1لم تشهد جلسات مجلس النواب انجاز كامل الفقرات املدرجة على جدول ألاعمال إال في
الجلسة الاولى والثامنة عشر من هذا الفصل .
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 -2لم يتسن لفريق املرصد معرفة نقاط النظام الصحيحة وغير الصحيحة اثناء مداخالت النواب
لعدم تعليق رئيس املجلس على املداخالت وإلاشارة الى كونها صحيحة او غير صحيحة ،وهو امر
يتسبب باستخدام حق املداخلة تحت بند نقطة النظام في غير محله ،مما يتسبب بالكثير من
الارباك داخل الجسة.
 -2لم يتسن لفريق املرصد معرفة الاعضاء الذين يصوتون على القوانين والذين يمتنعون عن
التصويت اثناء انعقاد جلسات املجلس والتصويت على القوانين .
 -9عدم نشر غياب وحضور الاعضاء بعد انتهاء الجلسات بشكل مباشر ونشرها بعد وقت طويل
فضال عن التعديالت التي تجرى على الغيابات املنشورة ابتداء.
 -01وجد فريق املرصد أن معدل الغياب بعذر (إجازة) في كل جلسة بلغ ( )114نائبا ومعدل
الغياب بدون عذر بلغ ( )9نواب في كل جلسة ،وهذا يعني أن معدل عدم الحضور في كل جلسة
يبلغ ( )123نائبا ،أي أكثر من ثلث عدد ألاعضاء في كل جلسة ،وكما موضح في املخطط التالي.
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 -00قسم فريق عمل املرصد النيابي عدد ساعات عمل البرملان كما موضح بالجدول الاتي على
الشهور الخاصة بهذا التقرير وكان املجموع النهائي هو  001.22ساعة ملجموع الجلسات خالل هذا
الفصل أي ما يعادل ( )2.1يوم كامل او ما يعادل ( )01يوم عمل بمعدل سبع ساعات عمل يوميا.
ومقارنة بعدد الجلسات خالل هذا الفصل البالغ  32فأن معدل الجلسة الواحدة من الوقت يبلغ
( )3ساعة تقريبا لكل جلسة.

الشهر

عدد ساعات

كانون الثاني

01

شباط

02.22

آذار

44.22

حزيران

21.3

آيار

02.22

املجموع

001.22

مخالفات املجلس للفصل التشريعي الثاني السنة الثالثة
أوال :عدم محاسبة من تتجاوز غياباته الحد القانوني من النواب
على الرغم من عدم اكتمال نشر الغيابات لجميع جلسات هذا الفصل والبالغة ( )32جلسة وما
نشر هو لـ ( )43جلسة فقط ظهر لفريق املرصد ان نائبين تجاوزا الحد القانوني للغياب كما موضح
بالجدول التالي:
اسم النائب

عدد الغياب

النسبة

نواف سعود زيد فرحان

 43من  32جلسة في الفصل الثاني

%14

مثال جمال حسين احمد

 02من  32جلسة في الفصل الثاني

%21
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وللتذكير فأن الفصل التشريعي الاول شهد املخالفة القانونية نفسها اذ تجاوزت غيابات عدد من
النواب الحد املسموح به ولم تتخذ بحقهم أي إجراءات في مخالفة صريحة ومستمرة لقانون
استبدال الاعضاء.1
اسم النائب

عدد الغياب

النسبة

نواف سعود زيد فرحان

 40جلسة من الفصل الاول للسنة الثالثة

%22

مشعان ركاض ضامن

 02جلسة من الفصل الاول للسنة الثالثة

%32

كما شهدت السنة التشريعية الثانية املخالفة القانونية نفسها اذ تجاوزت غيابات عدد من
النواب الحد املسموح به ولم تتخذ بحقهم أي إجراءات ،وكما موضح في الجدول آلاتي:
اسم النائب

عدد الغياب

النسبة

محمود داود سلمان موس ى

 42من  22جلسة في الفصل الاول

%22

جنيد محمد عبدالكريم عبدالقادر

 02من  22جلسة في الفصل الاول

%21

مثال جمال حسين احمد

 02من  42جلسة في الفصل الثاني

%22

عبدالكريم محمد عبدالكريم عبد القادر

 01من  22جلسة في الفصل الاول

%32

 -4خالف املجلس نظامه الداخلي في مادته الثانية والعشرون ثالثا التي تنص على( :تنعقد جلسات
املجلس على الاقل يومين في الاسبوع) اذ لم تعقد اية جلسة ألسبوعين متفرقين.
 1قانون استبدال األعضاء المرقم  24لسنة  4007المادة االولى سابعا( :اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع ألكثر من ثلث
جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد).
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مخالفات مستمرة
سجل فريق املوصد عدم معالجة مجلس النواب للمخالفات ألاتية على الرغم من التنبيه إليها في
تقارير املرصد السابقة.
ا
اوال :استمرار عملية توزيع ألاعضاء على اللجان البرملانية من دون محددات واضحة فعلى الرغم
من أن املادة ( )73من النظام الداخلية تنص على ان «تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من
عدد من ألاعضاء ال يقل عددهم عن سبعة اعضاء ،وال يزيد عن سبعة عشر عضوا» ،نجد بأن
بعض اللجان فيها ( )40نائبا بينما البعض آلاخر لم يكتمل الحد ألادنى من عدد ألاعضاء فعدد
أعضاء لجنتي العمل والشؤن الاجتماعية والشباب والرياضة ( )2أعضاء فقط ،وعدد اعضاء
لجنان (املصالحة واملسائلة) و(السياحة وآلاثار) و(املرأة والاسرة والطفولة) ( )1أعضاء فقط،
ولجنة شؤون ألاعضاء والتطوير البرملاني اقتصرت عدد اعضاءها على عضوين فقط.
ثانيا :استمرار مخالفة املجلس نظامه الداخلي بعدم توزيعه  ٤١نائبا على اللجان الدائمة في
املجلس.
ا
ثالثا :استمرار خلو لجنة شؤون ألاعضاء والتطوير البرملاني ،من وجود نائب رئيس ومقرر لجنة،
فضال عن عدم اكتمال نصابها.
ا
رابعا :استمرار خلو بعض اللجان من وجود الرجال كما في لجنة املرأة وألاسرة والطفولة ،كما
خلت لجنة العشائر من وجود النساء.
خامسا :استمرار املجلس بعدم تضمين نظامه الداخلي املنشور على موقعه الرسمي ،للتغييرات التي
تم التصويت عليها من قبله.
سادسا :استمرار مخالفة هيئة الرئاسة للمادة ( )02من النظام الداخلي للمجلس التي تنص:
(أوال :ينشر الحضور والغياب في نشرة املجلس الاعتيادية وأحدي الصحف) اذ لم ينشر اسماء
الاعضاء املتغيبين في احدى الصحف اضافة الى عدم نشر الحضور ال في موقع املجلس وال في
الصحف.

8

سابعا :استمرار افتقار النظام الداخلي في مادته  22لآللية التي تضبط التصويت داخل اللجان التي
تتكون من اعضاء عددهم زوجيا مثل ( )02-2وكيفية الترجيح في حال تساوي املصوتين ،وكما هو
واضح في الجدول آلاتي.

جدول باللجان ذات الاعداد الزوجية من الاعضاء
عدد االعضاء

اللجنة
العالقــات الخارجيــة

41

األمـــن والدفاع

02

القانـــونيــة

02

الماليــــــة

02

التعليم العالي والبحث العلمي

01

الصحة والبيئـــة

02

األوقاف والشؤون الدينية

2

المرحلين والمهجرين المغتربين

01

األقاليم والمحافظات الغير منتظمة بأقليم

01

الثقافة واألعـــالم

2

الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين

01

ا
ثامنا :استمرار املجلس بعدم التصويت على حساباته الختامية في مخالفة "مستمرة" للمادة ()023
من النظام الداخلي( :يقوم القسم املالي في املجلس بإعداد الحسابات الختامية للمجلس ،ويعرض
على هيئة الرئاسة للموافقة عليه وإحالته إلى لجنة الشؤون املالية ،وترفع اللجنة تقريرا بذلك
للمجلس للمصادقة عليه).
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الغياب والحضور
تأخر مجلس النواب في نشر غيابات أعضاءه السيما للجلسات الاربعة عشر ألاخيرة ،لذلك اضطر
فريق املرصد إلى تدوين غيابات الاعضاء لثالث وعشرين جلسة فقط من جلسات الفصل
التشريعي البالغة سبعة وثالثون جلسة ،أي من الجلسة رقم ( )1الى الجلسة رقم ).(43
 .１املعدالت الشهرية لحضور النواب في املجلس
كان معدل حضور الجلسات ألعضاء املجلس على النحو الاتي:

الشهر

معدل الحضور (نائب لكل جلسة)

كانون الثاني

441

شباط

412

آذار

024

نيسان

091

آيار

021

املعدل العام

091

وكان معدل الحضور العام لجلسات الفصل التشريعي كامال ،هو ( )091نائبا حيث هبط مستوى
الحضور عن الفصل التشريعي الذي قبله والذي كان معدله ( )400نائبا ،بينما كانت أقل
الجلسات حضورا هي الجلسة ( )32حيث اقتصر الحضور فيها على ( )011نائبا.
اما أكثر الجلسات حضورا فهي الجلسة الاولى من هذا الفصل حيث حضر فيها ( )422نائبا.
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.２

رسم بياني بعدد غياب ألاعضاء بحسب املحافظات

.３

النسبة املئوية للغياب بحسب املحافظات

تم احتساب النسبة املئوية لغيابات ألاعضاء بحسب املحافظات عن طريق قسمة عدد غياب
املحافظة الواحدة مقسوما على عدد نوابها مقسوما على عدد جلسات هذا الفصل التشريعي .وقد
تبين أن أكثر املحافظات غيابا هي محافظ نينوى ،تليها محافظة الانبار ثم محافظة بغداد ،ولم
تسجل أي حالة غياب بدون عذر ملحافظة املثنى خالل هذا الفصل وكما مبين في املخطط آلاتي:

11

14

 .４غيابات ألاعضاء موزعة بحسب الائتالفات

13

 .５النسبة املئوية لغيابات ألاعضاء بحسب الائتالفات
يسعى املرصد ،من خالل استخراجه النسبة املئوية للغيابات بحسب الائتالفات ،إلى
رفع الاشتباه الذي يسببه كثرة الغيابات في الائتالفات الصغيرة بالنسبة ملثيالتها من
الائتالفات الكبيرة .وقد تم احتساب هذه النسبة بقسمة عدد الغياب على عدد نواب
الائتالف على عدد جلسات الفصل ،وكما موضح أدناه.
7.61%
15.22%
13.04%
4.81%
0.48%
4.35%
0
2.17%
13.04%
0
0
0
2.90%
11.30%
1.46%
0
0
10.14%
1.82%
0.72%
7.25%
1.86%
0.00%
1.91%
0
4.35%
0
34.78%
1.45%
4.35%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
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.６

توزيع الغيابات بحسب الكيانات

15

 .７النسبة املئوية لغياب الكيانات.
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يذكر أن فريق املرصد كان قد َّ
أشر الكيانات التي لم تسجل حاالت غياب خالل هذا للفصل
وهي كاألتي :
عدد النواب املمثلين له
الكيان
الحركة االيزيدية من اجل اإلصالح والتقدم
1
0
التضامن في العراق
4
0
التيار الرسالي العراقي الجديد
3
0
المؤتمر الوطني العراقي
2
0
المجلس الشعبي لكلداني السرياني االشوري
5
4
حارث شنيشل سنيد الحارثي
6
0
حركة ارادة
7
0
حركة الجهاد والبناء
8
0
حركة الحوار والتغيير
4
0
حركة السلم والتنمية  /حسم
10
0
حركة الوفاء العراقية
11
4
تجمع االفق الجديد
14
3
تجمع االمل
13
0
تجمع العدالة والوحدة
12
0
تجمع روافد العراق
15
0
تيار الدولة العادلة
16
0
تيار النخب
17
3
قائمة الرافدين
18
4
كتلة الصادقون
14
0
متحدون لالصالح
40
0
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41

وطني اوال

44

الحركة االيزيدية من اجل اإلصالح والتقدم

43

حزب الفضيلة االسالمي

0
0
2

 .８البيانات التراكمية للغيابات:
أما بالنسبة إلى تراكم الغياب منذ بداية هذه الدورة التشريعية ،التي اعتاد املرصد أن يدرجها في
تقاريره ،فجاءت كالتالي:
أ.

تصنيف الغياب التراكمي بحسب املحافظات ،التي تبين فيها ارتفاع نسبة املحافظات

ذات ألاعداد ألاكثر من النواب:
تراكم غيابات أعضاء كل محافظة

18

ب.

النسبة املئوية لغيابات النواب التراكمية بحسب املحافظات.

تبين بعد استخراج هذه النسبة أن محافظة الانبار كانت ألاعلى من بين املحافظات في نسبة
الغياب إذ بلغت  % 2,4وجاءت محافظة صالح الدين باملرتبة الثانية بنسبة  %2أما في املرتبة
الثالثة فكانت من نصيب محافظة نينوى بنسبة  % 1فيما كانت محافظة السليمانية ألاقل غيابا
من بين املحافظات العراقية بنسبة  % 0,9وجاءت بعدها محافظة أربيل والنجف وواسط واملثنى
بنسبة .%4.4
عدد غيابات نواب املجلس مصنفة بحسب املحافظات

14

ت.

النسبة املئوية للغيابات التراكمية بحسب الكتل البرملانية:

في ذات املنهجية بعملية احتساب الغيابات ،تم احتساب النسب املئوية لتراكم غيابات الكتل
البرملانية بتقسيم مجموع غيابات الكيان على عدد نواب الكيان على عدد الجلسات .علما أن
النسب املذكورة احتسبت لـ  412جلسة .وقبل إدراج البيانات ال بد من مالحظة أن اغلب الكيانات
املذكورة تتكون من نائب واحد او نائبين لذلك تكون نسبتها عالية في الغياب أو الحضور الن غياب
العضو يمثل  %011من الكيان الذي يمثله نائب واحد.
وقد أفادت النسب أن كتلة عراق التطور والبناء (من ائتالف العراق) املمثلة بالنائب طالب عبد
الواحد ذياب خربيط كان ألاعلى في نسبة الغياب من بين الكيانات ألاخرى إذ جاءت نسبته
 .%44,2فيما بلغت نسبة التيار الديمقراطي من حصة الغياب  %02.1واحتلت بذلك املرتبة
الثانية فيما جاء تجمع وطنيون باملرتبة الثالثة بنسبة .%02.4
أما الكيانات التي لم تسجل عليها وال حالة غياب فهي( :املجلس الشعبي الكلداني السرياني
الاشوري ،حركة ارادة ،تجمع الامل ،قائمة الرافدين).
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ث.

النسبة املئوية لتراكم غيابات الائتالفات السياسية

فيما يتعلق بهذه النسبة ،البد من التأكيد على أن بعض الكيانات املذكورة تتكون من نائب واحد
او نائبين لذلك تكون نسبتها عالية في الغياب أو الحضور الن غياب العضو يمثل  %011من الكيان
الذي يمثله نائب واحد.
وقد أفادت النسب أن التحالف املدني الديمقراطي كان ألاعلى في نسبة الغياب من بين الائتالفات
ألاخرى إذ جاءت نسبته  .% 02.02فيما بلغت نسبة ائتالف العراق من حصة الغياب %03.44
واحتلت بذلك املرتبة الثانية فيما جاء ائتالف الوطنية باملرتبة الثالثة بنسبة % 01.9
أما الائتالفات املسجلة رسميا واملمثلة في البرملان بنائب او نائبين والتي لم تسجل عليها وال حالة
غياب فهي( :املجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري وقائمة الرافدين).

44

43

ج.

تصنيف الغيابات التراكمية بحسب الجنس

لم تزل النساء هن ألاكثر التااما وحضورا في جلسات املجلس إذ بلغت نسبة الغياب للنساء مقارنة
بغياب الرجال على النحو آلاتي- :
نسبة غياب النساء = % 4.3
نسبة غياب الرجال = % 2,3
وتم احتساب هذه النسبة بقسمة عدد الغياب على عدد الجلسات الكلي على عدد ألاعضاء
ب حسب الجنس في املجلس ،وهذا يعني إن معدل غيابات ألاعضاء من النساء لكل جلسة بلغ
( )0.92فيما بلغ معدل غياب الرجال ( )01.2عضوا لكل جلسة.

شكل يوضح تراكم الغيابات بحسب الجنس

42

الاداء التشريعي
قبل املباشرة في عرض مخرجات الفصل التشريعي ألاول من السنة التشريعية الثالثة ال بد من
استعراض الحركات التشريعية التراكمية التي عمل عليها املجلس منذ انطالق اعماله في الجلسة
الاولى من السنة التشريعية الاولى ولغاية  4102/2/42والتي تتضمن القراءتين الاولى والثانية
والتصويتات:

ونالحظ من املقارنة بين عدد القراءات الاولى والثانية ان هنالك ( )12قانونا لم تزل عند القراءة
الاولى ولم تعرض إلى القراءة الثانية ،وأيضا ( )23قانونا قرأت قراءة ثانية ولم يتم التصويت عليها.
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املخرجات التشريعية للفصل التشريعي الثاني من السنة الثالثة:
تابع فريق املرصد النيابي الاداء التشريعي ملجلس النواب للفصل الثاني من السنة التشريعية
الثالثة وكانت مخرجاته كاالتي:
.１

بلغ مجموع حركة مشاريع القوانين املقروءة قراءة أولى وقراءة ثانية ومصوت عليها ()21

حركة وتفصيلها على النحو آلاتي:
قراءة أولى.)32( :
قراءة ثانية.)42( :
املصوت عليها.)42( :
مخطط ملخص القوانين للفصل التشريعي الثاني من السنة الثالثة
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 .２تجدر إلاشارة إلى أن القوانين املصوت عليها كانت كلها مشاريع قوانين ،باستثناء ثمانية
مقترحات قوانين وهي:
القانون
مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم ( )022لسنة 0919
مقترح قانون الاحتراف الرياض ي.
مقترح قانون تشغيل حملــة الشهــادات العلي ــا
مقترح قانون التعديل ألاول لقانون شبكة ألاعالم العراقي رقم ( )41لسنة 4102
مقترح قانون اتحاد البرملانيين العراقيين.
مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادي.
مقترح قانون التعديل الثالث لقانون املفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ( )23لسنة 4112
مقترح قانون تشغيل الخريجين ألاوائل.

.３

جاءت الحركات التشريعية بحسب شهور هذا الفصل على النحو الاتي:

أ.

كان شهر نيسان هو الاكثر فاعلية اذ انجزت فيه ستة وعشرون حركة تشريعية تضمنت

( )04قراءة أولى و( )2قراءة ثانية و( )1تصويت.
ب.

وجاء شهر كانون الثاني باملرتبة الثانية ،حيث أنجزت فيه ثمانية قراءات اولى و( )1ثانية

و( )2عملية تصويت.
ت.

ثم شهر آيار باملرتبة الثالثة ،اذ احتوى على ( )2قراءة اولى و( )2قراءة ثانية و( )2عمليات

تصويت.
.４

تميات الجلسة ( )2و( )41من هذا الفصل بقراءة اربعة مشاريع قوانين قراءة أولى ،ما

يجعلها ألاولى من بين الجلسات من هذه الناحية .بينما جاءت الجلسة ( )49بتحقيقها اعلى عدد
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مرات انجاز القراءة الثانية ملشاريع القوانين إذ قرئت فيها اربعة مشاريع قوانين .كما حققت
الجلسة ( )09اعلى عدد مرات التصويت على القوانين حيث تم فيها التصويت على قانونين قوانين.
 .1كانت الجلسات ( )49من هذا الفصل الاكثر فاعلية بالحركات التشريعية حيث احتوت على
ثمان حركات تشريعية من قراءة اولى وقراءة ثانية وعملية تصويت على القوانين.
تصنيف القوانين
َّ
صنف فريق املرصد القوانين املصوت عليها من قبل مجلس النواب خالل الفصل التشريعي الذي
يغطيه التقرير بحسب وظيفتها على النحو الاتي:

تصنيف القانون

العدد

تعديالت على قوانين سابقة

2

قوانين تنظيمية

02

الغاء قرارات

4

اتفاقيات ومعاهدات

4

اما تفصيالت القوانين املصنفة فقد افردها فريق املرصد في جداول منفردة لكل صنف على حده،
وكما موضح في الجداول الاتية:
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اوال :التعديالت على القوانين السابقة
القانون الصادر
0
7
1
4

رقم وتاريخ الجلسة
()178

ع
1464

( )46ج 43في 4102/2/3

4015
()53
ع
. 4000

ج 02في 4102/4/42

ج 31في 4102/2/49

4008
( )8

ج 32في 4102/2/02

ثانيا :القوانين التنظيمية
0

القانون الصادر

رقم وتاريخ الجلسة

مشروع قانون مجلس القضاء ألاعلى

ج 4في 4102/0/04

ت

ــــ

7

ع

1

ع

ج 1في 4102/0/41

4

ع

ج 2في 4102/0/42

2

ع

ج 00في 4102/4/40

ج 2في 4102/0/01

.

6
2

ج 02في 4102/3/2

ع

ج 02في 4102/3/00
غ

8
9

ع

01

ع

ــ

ـــ

ــ ت

ج 09في 4102/3/01
ج 40في 4102/3/31
غ

.
44

ج 41في 4102/2/02

.

00

ج 42في 4102/2/02
.

07
غ

01

ج 49في 4102/2/42

.

ج 34في 4102/2/9

04

ع

ج 32في 4102/2/02

02

ع
.

ج 31في 4102/2/43

ثالثا :التصديقات واملعاهدات
القانون الصادر
0

ع

7

ع

رقم وتاريخ الجلسة
إ

ع

ح ج 3في 4102/0/02

1474

ج 01في 4102/4/9

غ ه

رابعا :الغاء قرارات
القانون الصادر
0
7

ع
1631
ع
1480

رقم وتاريخ الجلسة
(

إغ
.1480
إغ

)

ج 09في 4102/3/01
 443ج 41في 4102/2/02
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الحركات غير التشريعية:
تضمنت الحركات غير التشريعية العديد من املواضيع
 -0القرارات
موضوع القرار

رقم وتاريخ الجلسة

0

قرار لجنة الصحة والبيئة الغاء قراءة التقرير الخاص بالتلوث
األشعاعي في منطقة كسرة وعطش (سوق الهادي) ،بعد قيام الجهات
التنفيذية بمعالجة التلوث قبل أيام.

ج (2017-2-23 )04

7

قرار نيابي بتضمن العمل على ان تكون رواتب الحشد الشعبي
مساوية القرانهم في الجيش والشرطة.
قرار نيابي يلزم الحكومة االتحادية بإكمال مبالغ مستحقات
ج (2017-3-13 )02
الفالحين في إقليم كردستان لعام  4016وصرفها بأسرع وقت
أسوة بفالحي المحافظات األخرى وعلى الحكومة االتحادية
اإلسراع بصرف مستحقات الفالحين للسنوات  4012و4015
و 4016ولكافة المحافظات خالل مدة  30يوما.
على قرار نيابي يتضمن التاكيد على تسديد مستحقات الفالحين في ج (2017-3-30 )40
محافظات العراق بناءا على ماورد بقانون الموازنة االتحادية لعام
 4017في المادة  4البند  4الفقرة (و) يتضمن دعوة الحكومة الى
اكمال دفع مستحقات مبالغ الفالحين والمزارعين في اقليم كردستان
اسوة بالمحافظات االخرى واكمال دفع مستحقات الفالحين لعام
 4016ولمدة اقصاها يوم االحد  30نيسان والغاء قرار مجلس
الوزراء بخفض اسعار الحنطة والشعير.
قرار نيابي باالبقاء على رفع العلم العراقي فقط على دوائر محافظة كركوك ج (2017-4-1 )44

6

قرار نيابي بشان جرائم االنفال التي قام بها النظام البائد ضد
مئات القرى الكردستانية تضمن اعتبار يوم  12نيسان من كل
عام يوما وطنيا الستذكار جرائم االنفال وانشاء صندوق خاص
لتعويض ذوي االنفال وتاسيس مركز لترجمة الوثائق المتعلقة
باالنفال لغرض نشرها للمجتمع الدولي واقامة نصب للمؤنفلين
في احدى ساحات بغداد وتحريك ملف االنفال في المحافل
الدولية للتعريف بها .

1

4

2

ج (2017-3-9 )01

والغاء قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم اقليم كردستان على مباني
المؤسسات الحكومية وبان النفط هو ملك الشعب العراقي وان حقول كركوك
تخضع الدارة الحكومة االتحادية واليحق لالقليم او محافظة كركوك
التصرف بها وتصدير النفط دون علم وموافقة الحكومة االتحادية
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ج (2017-4-13 )42

2

قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية بخصوص إلزام الجهات المعنية بتطبيق ج (2017-4-25 )42

8

قرار يحظر على السياسيين والمسؤولين العراقيين الحضور او المشاركة ج (2017-4-30 )30

9

قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يتضمن توصية من املجلس الى ج (2017-5-25 )32
الجهات املختصة في وزارتي الدفاع والداخلية بضرورة اعادة ابناء
العوائل التي قدمت شهيدا وجريحا وليس لهم معيل اخر الى مواقع غير
قتالية حرصا على تلك العوائل وحماية لها ومراعاة لظروفها الاجتماعية
واملعيشية

حماية المنتج الـزراعي الوطني

بالمؤتمرات واالجتماعات التي تمس امن الدولة والنظام السياسي وتظر
بالمصلحة الوطنية والتي تعقد خارج او داخل العراق دون موافقة السلطات
العراقية

 -4التقارير
0

موضوع التقرير

رقم وتاريخ الجلسة

تقريرا عن اللجنة املشكلة لتدقيق طلبات الاستجوابات املقدمة من

ج (2017-1-12 )4

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب
7
1
4
2
6
2

8

تقرير الجنة البرلمانية التحقيقية بشان حادث تفجير تكية
وحسينية (ايلخانلي) في مركز قضاء داقوق
استعراض لجنة الزراعة والمياه واالهوار تقرير نشاطها
الفصلي
تالوة لجنة األمن والدفاع تقريرا عن الوضع األمني في بغداد
وعمليات تحرير الموصل وعمليات الحويجة.
تالوة لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين تقريرا بشأن
نازحي الموصل
تالوة النائب عبد الرحيم ألشمري رئيس لجنة حقوق اإلنسان
تقريرا عن األوضاع اإلنسانية في الموصل
تالوة لجنة اآلمن والدفاع تقريرا عن ما حصل في مدينة
الموصل بينت فيه دور اعضاء اللجنة في متابعة العمليات
العسكرية في محافظة نينوى منذ انطالقها
تالوة لجنة حقوق االنسان تقريرا عن النشاط الفصلي لها

34

ج (2017-1-16 )2
ج (2017-2-9 )01
ج (2017-2-21 )00
ج (2017-3-7 )02
ج (2017-3-28 )41
ج (2017-3-28 )41

ج (2017-4-11 )42

9

تقرير لجنة النزاهة بشان الخروقات المرتكبة من قبل مجلس
محافظة الديوانية بناءا على طلب نيابي من  25نائبا والتي
تتضمن اعتراض مجلس النواب على القرار الصادر بشان
تخويل وتفويض المجلس لرئيسه باتخاذ االجراءات القانونية
ضد االعضاء

ج (2017-4-30 )30

 -3متفرقات
املوضوع

رقم وتاريخ الجلسة

0

إعالن السيد رئيس النواب عن وصول مشروع قانون
انتخابات مجالس المحافظات من مجلس الوزراء إلى مجلس
النواب وسيتم تحويله إلى اللجنة القانونية لغرض تقديمه على
جدول اإلعمال قريبا

الجلسة (2017-1-10 )0

7

طلب السيد رئيس مجلس النواب من السيد رئيس
مجلس الوزراء اإلسراع بتقديم أسماء الوزراء
المرشحين للوزارات الخمسة الشاغرة.
قرار هيئة الرئاسة إحالة مسالة التصويت بالموافقة
على إعادة التصويت على مشروع قانون التعديل
الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم ()23
لسنة 1484والمقدم من لجان االقتصاد واالستثمار
والمالية ومؤسسات المجتمع المدني ،الى اللجنة
القانونية لتقديم الرأي بهذا الشأن لوجود اعتراضات
وتحفظات من قبل السيدات والسادة النواب على إعادة
التصويت
تحديد تواريخ االسئلة الشفهية لبعض المسؤولين

الجلسة (2017-1-10 )0

2

إ

1

4

6
2

14

ؤ
تأدية السيدان وزيرا الداخلية والدفاع إمام مجلس
النواب اليمين الدستورية لتولي منصبيهما.
تادية السيد صفاء عدنان الغانم اليمين الدستورية نائبا
في مجلس النواب بدال من النائب المرحوم عبد العظيم
العجمان.
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الجلسة (2017-1-15 )3

الجلسة (2017-1-24 )2
الجلسة (2017-1-28 )2
الجلسة (2017-1-30 )2
الجلسة(2017-2-21)00

8

9

01
00
07
01
04

02

06

02

مناقشة المجلس التجاوزات الحاصلة على امالك
واراضي الدولة بناءا على طلب مقدم من النائب ناظم
الساعدي.
اداء السيد مهدي الزبيدي اليمين الدستورية نائبا في
مجلس النواب بديال عن السيد قاسم االعرجي الذي
تولى منصب وزير الداخلية.
مناقشة وضع نازحي محافظة نينوى
مناقشة المجلس موضوع مستحقات الفالحين بناء على
طلب مقدم من النائبة نجيبة نجيب .
مناقشة المجلس رفع علم اقليم كردستان على الدوائر
والمؤسسات في محافظة كركوك.
مناقشة موضوع نازحي الحويجة وأسباب منعهم من
دخول محافظة كركوك
مناقشة المجلس بناءا على طلب مقدم من النائب احمد
طه الشيخ موضوع صعوبة تنسيق ومتابعة اللجان
لوزارتها خالل اداء مهامها الرقابية وفقا للدستور
مناقشة المجلس بناءا على الطلب المقدم من النائب
أمين بكر بشأن تعطيل برلمان اقليم كردستان  ،حيث
اكد مقدم الطلب الى مضي اكثر من سنة على منع
رئيس برلمان االقليم من الدخول الى اربيل مما عطل
عمل البرلمان
اعالن السيد رئيس مجلس النواب عن تشكيل لجنة
لتدقيق غيابات السيدات والسادة النواب سيتم عرضها
في جلسة يوم غد مؤكدا على ان رئاسة المجلس
ستعرض على المجلس طلبات برفع الحصانة عن عدد
من النواب التخاذ موقف بشأنها .
مناقشة المجلس بناءا على طلب مقدم من النائب علي
المرشدي مسألة اعادة ذوي الشهداء الى وحدات غير
قتالية.
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 -2عمليات التصويت املتفرقة
رقم

موضوع التصويت

وتاريخ

الجلسة
0
7
1

التصويت من حيث املبدأ على رد مشروع قانون تحديد حصة املحافظات

الجلسة

املنتجة وغير املنتجة للنفط

2017-1-16

التصويت بعدم املوافقة على رد مقترح قانون التعديل الثاني لقانون

الجلسة

املفوضية العليا املستقلة لإلنتخابات رقم ( )00لسنة  4112من حيث املبدأ

2017-1-16

التصويت بعدم املوافقة على رد مشروع قانون التعديل ألاول لقانون العفو

الجلسة

العام رقم ( )42لسنة  4101واملقدم اللجنة القانونية من حيث املبدأ

2017-1-16

()2
()2
()2

والاستمرار بتشريعه
4
2
6

التصويت بعدم املوافقة على تأجيل الفقرة التاسعة الخاصة بقانون الحماية

الجلسة

من العنف ألاسري

2017-1-16

تصويت املجلس على قرار باعتبار ما تعرضت له مناطق من محافظة نينوى

الجلسة

ومنها سهل نينوى منطقة منكوبة .

2017-1-26

تصويت املجلس على مناقشة قرارات مجلس الوزراء بشان بناء ميناء خور

الجلسة

عبد هللا على وفق قرارات سابقة بناء على طلب مقدم من السيدات والسادة

2017-1-26

()2
()1
()1

النواب .
2

تصويت املجلس على إدراج موضوع مناقشة قرار الرئيس ألاميركي دونالد

الجلسة

ترمب بمنع املواطنين العراقيين من دخول ألاراض ي ألاميركية على جدول

2017-1-30

()2

أعمال الجلسة بطلب من النائب محمد تميم وتمت املناقشة بهذا املوضوع .
8
9
01

تصويت املجلس على توصيات لجنة العالقات الخارجية بشان قرار الرئيس

الجلسة

ألاميركي بحظر دخول املواطنين العراقيين إلى الواليات املتحدة .

2017-1-30

تصويت املجلس بناءا على طلب نيابي بتشكيل لجنة نيابية بشان خور عبد

الجلسة

هللا على إن تترك لرئاسة املجلس تحديد أعضاءها الحقا.

2017-1-30

تصويت املجلس على رفض طلب نيابي مقدم بالتصويت السري على أسماء

الجلسة

الوزراء املرشحين لشغل الوزارات الشاغرة.

2017-1-30

35

()2
()2
()2

الجلسة

()2

00

تصويت املجلس على السيد قاسم محمد الاعرجي وزيرا للداخلية

07

تصويت املجلس على اللواء عرفان الحيالي وزيرا للدفاع بعد أن قدم

الجلسة

استقالته من منصبه العسكري.

2017-1-30

تصويت املجلس بعدم املوافقة على السيدة انعام العبيدي لشغل منصب

الجلسة

وزيرة التجارة

2017-1-30

تصويت املجلس بعدم املوافقة على السيد يوسف علي الاسدي لشغل

الجلسة

منصب وزير الصناعة

2017-1-30

تصويت املجلس بعدم املوافقة على مقترح تشكيل لجنة تضم  49عضوا

الجلسة ()04

لجان العالقات الخارجية والخدمات والقانونية لعضوية اللجنــة البرملانية

2017-2-23

2017-1-30

01
04
02

()2
()2
()2

املؤقتــة بخصوص قناة خور عبــد هللا .
06

تصويت املجلس باملوافقة على مقترح الرئيس الجبوري بترشيح  1نواب من

الجلسة ()04

لجان العالقات الخارجية والخدمات والقانونية  ،اضافة الى  3نواب يمثلون

2017-2-23

محافظة البصرة لعضوية اللجنــة البرملانية املؤقتــة بخصوص قناة خور عبــد
هللا .
02
08
09

تصويت املجلس على اضافة فقرة البدالء عن السيدات و السادة الاعضاء

الجلسة ()00

الذين شغرت مقاعدهم على جدول الاعمال .

2017-2-21

تصويت املجلس على اضافة فقرة اخرى الى فقرة التقرير الامني و عمليات

الجلسة ()00

تحرير املوصل او تحرير الحويجة على جدول الاعمال .

2017-2-21

تصويت املجلس على تقرير لجنة املرحلين واملهجرين واملغتربين بشأن نازحي

الجلسة ()02

املوصل  ،وبعد نقاشات مستفيضة اعلن السيد رئيس املجلس عن توجيه

2017-3-7

دعوة يوم الخميس لحضور السادة الوزراء واملسئولين املعنيين ملناقشة
مستفيضة لألزمة .
71

تصويت املجلس على درج صيغة قرار إلنصاف أبطال الحشد الشعبي بأن

الجلسة ()01

تكون رواتبهم مساوية ألقرانهم من سائر التشكيالت القوات ألامنية البطلة في

2017-3-9

جدول الاعمال .
36

تصويت املجلس باملوافقة على قرار نيابي بتضمن العمل على ان تكون رواتب

الجلسة ()01

الحشد الشعبي مساوية القرانهم في الجيش والشرطة.

2017-3-9

77

تصويت املجلس على درج موضوع مستحقات الفالحين في جدول الاعمال.

الجلسة ()01

71

تصويت املجلس بعدم املوافقة على اضافة موضوع عام للمناقشة يتعلق

الجلسة ()02

بمؤتمر انقرة.

2017-3-13

تصويت املجلس على قرار نيابي يلزم الحكومة الاتحادية بإكمال مبالغ

الجلسة ()02

مستحقات الفالحين في إقليم كردستان لعام  4101وصرفها بأسرع وقت

2017-3-13

70

2017-3-9

74

أسوة بفالحي املحافظات ألاخرى وعلى الحكومة الاتحادية إلاسراع بصرف
مستحقات الفالحين للسنوات  4102و 4102و 4101ولكافة املحافظات
خالل مدة  31يوما.
72

تصويت مجلس النواب على الاسماء املقدمة من اللجنة املالية وتضم كل من

الجلسة ()09

السيدات والسادة النواب فالح الساري وماجدة التميمي وهيثم الجبوري

2017-3-16

ومسعود حيدر ومحاسن حمدون وجبار العبادي وايمان العبيدي وبهاء الدين
ونورا البجاري لعضوية اللجنة التحقيقية الخاصة باملنافذ الحدودية ,بعد
اعالنها من قبل رئيس املجلس.
76

تصويت املجلس على اصل تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص املخطوفين من

الجلسة ()40

لجان ألامن والدفاع وحقوق ألانسان والقانونية ومن نواب املحافظات التي

2017-3-30

ينتمي اليها املخطوفين من عموم املحافظات .
72

تصويت املجلس على قرار نيابي يتضمن التاكيد على تسديد مستحقات

الجلسة ()40

الفالحين في محافظات العراق بناءا على ماورد بقانون املوازنة الاتحادية لعام

2017-3-30

 4102في املادة  4البند  4الفقرة (و) يتضمن دعوة الحكومة الى اكمال دفع
مستحقات مبالغ الفالحين واملزارعين في اقليم كردستان اسوة باملحافظات
الاخرى واكمال دفع مستحقات الفالحين لعام  4101وملدة اقصاها يوم الاحد
 31نيسان والغاء قرار مجلس الوزراء بخفض اسعار الحنطة والشعير.
78

تصويت املجلس على قضية رفع علم أقليم كردستان في محافظة كركوك

37

الجلسة ()40

79

على أدراجه على جدول اعمال الجلسة .

2017-3-30

تصويت املجلس على قرار نيابي نص على .0( ،استنادا الى املادة  023من

الجلسة ()44

الدستور العراقي وقانون  31لسنة  4112الفقرة  / 43خامسا قرر مجلس

2017-4-1

النواب الابقاء على رفع العلم العراقي فقط على دوائر محافظة كركوك والغاء
قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم اقليم كردستان على مباني املؤسسات
الحكومية في املحافظة  .4استنادا الى دستور جمهورية العراق املادة 000
واملادة  004بان النفط هو ملك الشعب العراقي وان حقول كركوك تخضع
الدارة الحكومة الاتحادية واليحق لالقليم او محافظة كركوك التصرف بها
وتصدير النفط دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية).
11
10

تصويت املجلس على املض ي باجراءات اعفاء السيد رئيس هيأة الاعالم

الجلسة ()43

والاتصاالت في حال توفر النصاب القانوني.

2017-4-3

تصويت املجلس على اضافة فقرة الى جدول الاعمال وهي استضافة السيد

الجلسة ()42

وزير النقل لالجابة على اربعة اسئلة وجهت له من قبل املجلس في جلسات

2017-4-11

سابقة.
17
11
14
12

تصويت املجلس بعدم املوافقة على تأجيل التصويت بقناعة اجوبة وزيرة

الجلسة ()42

الصحة الى يوم الخميس.

2017-4-11

تصويت املجلس بموافقة  044نائبا من أصل  412نائب بالقناعة على اجوبة

الجلسة ()42

السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة املقدمة خالل عملية الاستجواب.

2017-4-11

تصويت املجلس بعدم املوافقة على تأجيل اعفاء رئيس هيئة الاعالم و

الجلسة ()42

الاتصاالت الى الجلسة القادمة.

2017-4-11

تصويت املجلس باالغلبية املطلقة البالغة  011نائب من اصل  401نائب

الجلسة ()42

على اعفاء السيد صفاء الدين ربيع رئيس هياة الاعالم والاتصاالت من

2017-4-11

منصبه بناءا على طلب نيابي مقدم من  21نائب لعدم حضوره جلسات
الاستجواب.
16

تصويت املجلس على توصيات مبادرة برملانيات للسلم املجتمعي في نينوى.

الجلسة ()42
2017-4-11

38

12

تصويت املجلس من حيث املبدأ على رد مشروع قانون الغاء قرار مجلس

الجلسة ()42

قيادة الثورة (املنحل) رقم ( )412لسنة  4114واملقدم من لجنتي الصحة

2017-4-13

والبيئة والقانونية.
18
19

تصويت املجلس على اضافة فقرة صيغة قرار بشان جرائم الانفال على

الجلسة ()42

جدول الاعمال.

2017-4-13

تصويت املجلس من حيث املبدأ على صيغة قرار نيابي بشان جرائم الانفال

الجلسة ()42

التي قام بها النظام البائد ضد مئات القرى الكردستانية تضمن اعتبار يوم

2017-4-13

 02نيسان من كل عام يوما وطنيا الستذكار جرائم الانفال وانشاء صندوق
خاص لتعويض ذوي الانفال وتاسيس مركز لترجمة الوثائق املتعلقة باالنفال
لغرض نشرها للمجتمع الدولي واقامة نصب للمؤنفلين في احدى ساحات
بغداد وتحريك ملف الانفال في املحافل الدولية للتعريف بها .
41
40

تصويت املجلس على تشكيل لجنة تحقيقيه نيابية ملتابعة موضوع منفذ

الجلسة ()41

الصفرة بناء على طلب مقدم من عدد من السيدات والسادة النواب.

2017-4-16

تصويت املجلس على اضافة فقرة التصويت على قانون حجز ومصادرة

الجلسة ()41

ألاموال املنقولة وغير املنقولة العائدة الى أركان النظام السابق على جدول

2017-4-16

الاعمال .
47
41
44
42

تصويت املجلس على اضافة قراءة تقرير و مناقشة مشروع قانون التعديل

الجلسة ()41

الثالث لقانون املفوضية العليا املستقلة على جدول الاعمال .

2017-4-16

تصويت املجلس على اضافة فقرة مناقشة موضوع نازحي الحويجة وأسباب

الجلسة ()41

منعهم من دخول محافظة كركوك على جدول الاعمال .

2017-4-16

تصويت املجلس على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية بخصوص إلزام

الجلسة ()42

الجهات املعنية بتطبيق حماية املنتج الـزراعي الوطني

2017-4-25

تصويت املجلس على توصيات املؤتمر الاسبوعي ملنتدى سامراء الذي عقدته

الجلسة ()42

كلية الاثار في جامعة سامراء وابرزها اطالق التخصيصات الالزمة التفاقية

2017-4-25

التعاون الشامل بين محافظة صالح الدين ومنظمة اليونسكو واحالة املشاريع
الستراتيجية املهمة في املدينة

34

46

تصويت مجلس النواب باالقتراع السري على عدم القناعة بإجوبة رئيس

الجلسة ()42

املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات حيث بلغ عدد املصوتين بعدم القناعة

2017-4-25

 009نائبا بينما كان عدد املصوتين بالقناعة  002نائبا فيما بلغ عدد
املتحفظين  02نائبا من اصل  424نائب كما اشار الرئيس الجبوري انه كان
ينبغي ان يكون العدد املطلوب  042نائبا باالغلبية منوها الى ان عدم القناعة
اليعني سحب الثقة داعيا من يرغب بسحب الثقة الى تقديم طلب بهذا
الخصوص.
42
48

تصويت املجلس باالجماع على التوصيات الواردة في بياني لجنة الامن

الجلسة ()49

والدفاع والعالقات الخارجية الدانة الاعتداء التركي على الاراض ي العراقية.

2017-4-27

تصويت املجلس على قرار نيابي بالزام وزارة الكهرباء بشراء أحتياجاتها من

الجلسة ()31

وزارة الصناعة ومنتجات شركاتها دعما لالقتصاد الوطني وتشغيل الايدي

2017-4-29

العاملة العراقية واملحافظة على املال العام.
49

تصويت املجلس باملوافقة على تمديد الفصل التشريعي الحالي ملدة شهر

الجلسة ()31

واحد بعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي اليوم بناءا على طلب السيد رئيس

2017-4-29

مجلس النواب من اجل انجاز املهمات التشريعية املهمة والرقابية الخاصة
باالستجوابات.
21

صوت املجلس على رفض اصدار توصية ملفوضية حقوق الانسان من خالل

الجلسة ()30

لجنة الخبراء بشأن تمثيل املكون الايزيدي في مجلس املفوضية ضمن حصة

2017-4-30

املكونات نظرا لتعرضهم الى انتهاك كبير من قبل تنظيم داعش الارهابي
20

التصويت على قرار يحظر على السياسيين واملسؤولين العراقيين الحضور او

الجلسة ()30

املشاركة باملؤتمرات والاجتماعات التي تمس امن الدولة والنظام السياس ي

2017-4-30

وتظر باملصلحة الوطنية والتي تعقد خارج او داخل العراق دون موافقة
السلطات العراقية
27

التصويت على توصيات تقرير لجنة النااهة بشان الخروقات املرتكبة من قبل

الجلسة ()30

مجلس محافظة الديوانية بناءا على طلب نيابي من  22نائبا والتي تتضمن

2017-4-30

اعتراض مجلس النواب على القرار الصادر بشان تخويل وتفويض املجلس
20

لرئيسه باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاعضاء
21
24
22

التصويت على عدم رد مشروع قانون ضم املعهد القضائي الى السلطة

الجلسة ()30

القضائية

2017-4-30

تصويت املجلس على التوصيات التي تضمنها البيان بخصوص النازحين في

الجلسة ()34

مخيم الهول .

2017-5-9

التصويت على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية ينص بان على الحكومة

الجلسة ()32

التحرك السريع اليقاف التجاوزات على ألاهوار في املحافظات الوسطى

2017-5-14

والجنوبية وعدم التحكم بمصادر املياه وتحويلها الى بحيرات خاصة والتدخل
الفوري والعاجل النقاذ هور الصليبات الذي يتسبب بهالك كميات هائلة من
الثروة السمكية.
26
22

تصويت املجلس على اضافة فقرة التصويت على قانون املعهد القضائي على

الجلسة ()32

جدول الاعمال.

2017-5-15

التصويت على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يتضمن توصية من

الجلسة ()32

املجلس الى الجهات املختصة في وزارتي الدفاع والداخلية بضرورة اعادة ابناء

2017-5-25

العوائل التي قدمت شهيدا وجريحا وليس لهم معيل اخر الى مواقع غير قتالية
حرصا على تلك العوائل وحماية لها ومراعاة لظروفها الاجتماعية واملعيشية

عمل اللجان
تباينت نشاطات لجان املجلس تباينا كبيرا ،سواء على صعيد النشاطات التشريعية أو بقية
النشاطات ألاخرى التي تقع ضمن دائرة مسؤولياتها ،وقد عمل فريق املرصد على تفصيل هذا
التباين ،وكاالتي:
 .0على صعيد الفعاليات التشريعية افرد التقرير رسما بيانيا باملشاريع واملقترحات التي أنجزت فيها
القراءات الاولى والثانية مصنفة بحسب اللجان التي قدمت مسوداتها ،وقد تبين بأن اللجان ألاقل

21

فاعلية بهذا الخصوص  -مرتبة تصاعديا من ألاقل إلى ألاكثر  -هي لجان( :العشائر ،النااهة،
شؤون ألاعضاء ،التربية ،الشباب والرياضة ،املرأة وألاسرة ،املصالحة واملساءلة  ،لجنة املهجرين
واملرحلين  ،الاوقاف والشؤون الدينية ،الشهداء والسجناء) .وال بد من إلاشارة إلى أن هذا النشاط
ال تتحمله اللجنة ،فربما أن الوزارات املعنية ،كوزارة التربية أو الشباب والرياضة لم ترفع إلى
البرملان مشاريع قوانين ،وكما في الشكل التالي.

24

املشاريع واملقترحات التي أنجزت فيها القراءات الاولى والثانية مصنفة بحسب اللجان

23

 .4أما بالنسبة للقوانين املصوت عليها فقد جاء نشاط اللجان فها كما موضع في املخطط آلاتي:
مخطط يصنف القوانين املصوت عليها بحسب اللجان

22

الدور الرقابي

ا
أوال :الاستجواب
انجز مجلس النواب خالل هذا الفصل التشريعي ثالثة استجوابات وكما موضح في الجدول آلاتي:
م
املستجوب
 0صفاء الدين ربيع :رئيس هيئة
االعالم واالتصاالت (استجواب
غيابي)
 4عديلة حمود :وزيــــرة الصحــة
 3سربست مصطفى:
مفوضية االنتخابات

رئيس

وتاريخ

نتيجة الاستجواب

طالب

رقم

الاستجواب

الجلسة

حنان
الفتالوي

(4102/3/9 )01

اقالة رئيس الهيئة

عواد
العوادي
ماجدة
التميمي

(4102/2/0 )44

عدم اقالة الوزيرة

()42
4102/2/02

القناعة
عدم
(غير
باألجوبة
محسوم الى الان )

ا
ثانيا :الاستضافة:
إذا جاز لنا ان نعد جلسات الاستضافة ضمن الجهد الرقابي ملجلس النواب  -مع أن مفردة
"الاستضافة" لم ترد في املادة الدستورية التي شرعت لعمل املجلس وال في النظام الداخلي  -فقد
كانت الاستضافات على النحو الاتي:
0
7

املستضاف

املوضوع

رقم وتاريخ الجلسة

طورهان املفتي :ممثل مجلس

بناء ميناء خور

(4102/0/41 )1

الوزراء

عبد هللا

السيد حيدر العبادي رئيس

تقديم

مجلس الوزراء

الوزراء إلكمال

أسماء

(4102/0/42 )2

الكابينة الوزارية
1

الطلبة الاوائل في كلية القانون

احتفاء

والعلوم السياسية بالجامعة
العراقية
25

(4102/4/42)02

4

مدراء

ومعلمي

عدد

من

املدارس الابتدائية في تربيتي

احتفاء

بعيد

(4102/3/2 )02

املعلم

الكرخ والرصافة
2

الطلبة املتمياين من كلية

(4102/3/9 )01

احتفاء

بغداد.
6

وزير الكهرباء ،وزيرة الصحة،
وزير التخطيط ،وزير الهجرة
واملهجرين ،وكيل وزارة النقل،
محافظ نينوى
وزراء التجارة والصحة
والكهرباء والهجرة واملهجرين
وآلامين العام ملجلس الوزراء
ومحافظ نينوى
عرفان الحيالي وزير الدفاع،
قاسم الاعرجي وزير الداخلية،
مدير الاستخبارات بجهاز
مكافحة إلارهاب.

9

وفد عراقي مشارك بمعرض في
مصر لالختراعات وحاز على 43
ميدالية ذهبية من اصل 12
ميدالية

2

8

نازحي

(4102/3/9 )01

اوضاع
املوصل

أوضاع نازحي
محافظة نينوى

(4102/3/03 )02

أحداث املوصل
وتقريري لجنتي
ألامن والدفاع
وحقوق إلانسان
الخاصة
بالحادثة
احتفاء

(4102/3/42 )41

26

(4102/2/3 )43

ا
ثالثا :توجيه ألاسئلة:
عمال باملادة  10من الدستور الفقرة سابعا ،وجه عدد من النواب اسئلة شفاهية لبعض الوزراء:

0

املسؤول

مقدم السؤال

رقم وتاريخ الجلسة

علي محسن إسماعيل

حنان الفتالوي

(4102/0/42 )2

محافظ البنك املركزي
4

جبار لعيبي وزير النفط تمت

محمد علي محمد

الاجابة عليه ورقيا بدون

تميم

(4102/4/9 )01

حضور الوزير

3

حسن الجنابي وزير املوارد

حنان الفتالوي

(4102/4/40 )00

املائية

2

حسن الياسري رئيس هيئة

حنان الفتالوي

(4102/4/42 )02

النااهة

2

صالح نوري خلف رئيس ديوان
الرقابة املالية الاتحادي
قاسم الفهداوي وزير الكهرباء

2

آن نافع وزيرة البلديات
وألاعمار وألاسكان

8

سلمان ألجميلي وزير التجارة

1

مشعان الجبوري

(4102/2/02 )32

حنان الفتالوي،
هاشم راض ي ،جبار
عبد القهار
السامرائي ،عالية
نصيف
ابتسام هاشم،
عواد العوادي،
انغام حوش ي ،زينب
ثابت
علي لفته
املرشدي ،أمين بكر
محمد ،احمد
سليم الكناني ،عبد
كريم علي عبطان

(4102/2/02)32

27

(4102/2/42)32

(4102/2/42)32

عدد الفقرات املنفذة وغير املنفذة
أعلن املجلس في جدول أعماله عن فقرات الجلسات وما تتضمن كل جلسة من جدول أعمال إذ
بلغ مجموع الفقرات املعلنة ( )331فقرة نفذ منها ( )023فقرة في اليوم نفسه فيما رحلت ()023
فقرة إلى يوم آخر ولم يتسنى لنا متابعة الفقرات املرحلة لعدم تتابعها في الجلسات الالحقة ما
يعني إن املجلس يضع في أجندة الجلسة الواحدة ما ال تستوعبه الجلسة وما ال يستطيع تنفيذه.

28

مقارنة مجمل عمل املجلس خالل الفصول التشريعية من الدورة الانتخابية الثالثة

24

العنوان

ك4

شباط

آذار

نيسان

آيا

املجموع

ر
عدد الجلسات

8

6

7

10

6

37

عدد الفقرات

54

22

60

102

76

336

عدد الفقرات غير املنفذة

45

43

33

61

21

183

عدد القوانين املقروءة قراء أولى

8

2

5

14

5

32

عدد القوانين املقروءة قراءة ثانية

6

5

1

8

7

47

عدد القوانين املصوت عليها

5

3

5

6

2

43

عدد الاستضافات

4

1

5

1

0

4

عدد البيانات املقروءة

2

7

12

15

8

28

عدد مرات التصويت

12

2

10

45

2

57

عدد الكلمات املقروءة

0

0

1

0

0

1

عدد الاستجوابات

0

0

1

4

0

3

عدد التقارير

4

4

3

1

0

8

سؤال شفهي

1

3

0

0

2

8

50

